
 

  

Lançado o primeiro folder da Rede Brasile
da Biosfera  
Composto por belas imagens das seis Reservas da
com um pequeno histór ico de cada uma, o folder
Reservas da Biosfera foi  lançado na solenidade
Reunião Anual do CN-RBMA, em Petrópol is,  no dia
 
Produzido com o patrocínio da UNESCO-Mon
Rede Brasileira de Reservas da Biosfera 
coordenação atual da Rede, o CN-RBMA, e 
gerais das seis Reservas Brasileiras ex
Atlântica, do Cinturão Verde da cidade de São
do Cerrado, da Amazônia Central e do Pant
disponível nas versões português e inglês. 

O novo coordenador da RB do Cerrado - Goyaz, Álvaro De A
eventos nacionais da RBMA, em Petrópolis, Rio de Ja
participou do 6º Encontro Nacional de Comitês Estadua
solenidade de abertura da 14ª Reunião anual do CN-RBMA 

Presidente do CN-RBMA participa em Paris da Reunião I
Programa MaB (Homem e Biosfera) 
De 25 a 29 de outubro  Clayton Ferreira Lino esteve em Paris pa
Reservas da Biosfera Brasi leiras. Também foi  apresentado, para 
especial ista que compõem o Programa Homem e Biosfera, o vídeo-docu
CN-RBMA, ‘Mata Atlânt ica’,  de Paulo Ruf ino, produzido pela Casa de Cin

 
Portal da Mata Atlântica  www.rbma.org.br 
 O CN-RBMA lançou durante a 14ª Reunião Anual do Conselho  o maior
com informações da Mata Atlântica. São 350 páginas dedicadas ao tema
com fotograf ias, mapas gráf icos  e tabelas 
O Portal  da RBMA inclui  sub-si tes dest inados aos temas: o programa Ma
RBMA e o Anuário Mata Atlântica, além do l ink Serviços e Notíc ias. 
Este últ imo engloba bolet ins da RBMA e da Rede Brasi leira de Rese
glossário ambiental  (banco de dados) com mais de 300 verbetes, um
referências bibl iográf icas sobre a Mata Atlântica com mais de 36 t í tulo
entre outros importantes pontos.  O Portal  é de fáci l  navegação e em br
um site infanti l ,  o Muriqui Mir im. 

 
Programa de Jovens da RB do Cinturão Verde da Cidade de
apresenta boletim informativo  
As informações contidas são referentes aos meses de julho a outubro e 
importantes como os resultados da 1ª Reunião do Conselho de Gestão d
de Educação Ecoprof issional .  
O bolet im também conta da part ic ipação do coordenador da RBCV, Rod
Internacional  da Cidade Sustentável ,  na China, apresentando o Pr
comunidade internacional.O bolet im segue anexo, em formato PDF. 
Apoio:   
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